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Detaljplan består av plankarta med planbestämmelser och en tillhörande 

planbeskrivning. Efter samråd upprättas en samrådsredogörelse och efter 

granskning upprättas ett granskningsutlåtande över de inkomna synpunkterna.  

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt 

redovisa de förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen 

rättsverkan utan avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkning och 

genomförande av planen.  

Handläggning 

Detaljplanen bedöms inte vara av så stort allmänt intresse,  

principiell betydelse eller medföra betydande miljöpåverkan att 

detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och 

bygglagen (2010:900) med de ändringar som skedde 1 juli 2019.   

Planområdet är utpekat som ett utbyggnadsområde för verksamheter i 

Översiktsplan 2012 (ÖP2012).  

Planens syfte och huvuddrag 

I anslutning till planområdet finns Prido AB som är en tillverkningsindustri av 

industriportar lokaliserade i Tråvad tätort. Verksamheten är idag i behov av 
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expansionsmöjlighet i form av ytterligare byggrätt samt möjlighet till 

förändrade trafikflöden inom verksamhetsområdet. 

Söder om verksamheten Prido AB finns en korsning, väg 47 och väg 2530. 

Denna korsning är idag inte trafiksäker. Parallellt med planförfarandet har 

kommunen fört dialog med Trafikverket för att utreda möjliga åtgärder för att 

förhöja trafiksäkerheten vid denna korsning.  

Planförslaget syftar till att möjliggöra för en verksamhetsutveckling, parallellt 

med att möjliggöra för en ökad trafiksäkerhet vid korsning av väg 47 och väg 

2530. Detaljplanen reglerar dock endast kvartersmark, men dialog förs med 

Trafikverket samt att Trafikverket bemannat projektet. 

 

Bild 1: Illustration över de fastigheter som detaljplanen omfattar. Planområdesgräns 
illustreras med svart markering.  
 

Förutsättningar och förändringar  

Planförutsättningar   

I ÖP2012 förtydligas tillgången till redan planlagd verksamhetsmark samt var 

framtida verksamhetsområden bör lokaliseras i förhållande till tätorten. I 

Tråvad tätort finns idag ingen planlagd verksamhetsmark. Framtida 

utbyggnadsområden av verksamhetsområden bör ske i anslutning till 

befintliga verksamheter, däribland sydost om tätortorten längs riksväg 47.  

Marken som planområdet berör är idag utpekat i ÖP2012 som 

”utbyggnadsområde för verksamheter”.  
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Bild 2: Bilden ovan är ett utdrag ur Vara kommuns Översiktsplan 2012 över Tråvad 
tätort. Inom röd markerat område illustreras planområdets lokalisering.   

Gällande detaljplan  

Inom planområdet finns det delar av marken som berörs av detaljplanerad 

mark och delar som berörs av planlös mark. Nedan illustreras inom vilka ytor 

som berörs av detaljplan samt vilka ytor som är planlösa.  

 

Bild 3: Bilden visar de tre gällande detaljplaner som berörs av ny detaljplan 
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Den yta som inte är ianspråktagen för bebyggelse idag, där ny detaljplan 

föreslås, omnämns som utbyggnadsområde för verksamheter i översiktsplan 

2012. För ytor som är ianspråktagna omnämns områdena som befintlig 

markanvändning. 

Inom delar av de fastigheter som berörs finns gällande detaljplaner. 

Sammantaget berörs området av tre detaljplaner (se bild ovan) som möjliggör 

för markanvändningen industri som ej får vara störande för sin omgivning 

samt markanvändningen allmän gata. 

Byggnadshöjden regleras till att omfatta maximalt 8 meter och inom delar av 

området tillåts en maximal totalhöjd om 10 meter. Exploateringsgraden 

regleras till att omfatta 25-60% av fastighetsytan. Vidare regleras 

markanvändningen av prickmark, mark som ej får bebyggas, samt av u-

område, markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.  

Genomförandetid för samtliga detaljplaner är fem år och har därmed gått ut. 

Det huvudsakligen tänkta planområdet omfattas dock idag inte av någon 

befintlig detaljplan.  

 

 

Bild 4: Plankarta för gällande detaljplan i området med detaljplanenummer 3321. 
Detaljplan för Tråvad 3:128 m fl från år 2000.  

Bild 5- Plankarta för gällande detaljplan i området med detaljplanenummer 
3352. Detaljplan för Tråvad 3:128 och 3:58 från år 2002 
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Bild 6: Plankarta för gällande detaljplan i området med detaljplanenummer 3579. 
Detaljplan för Tråvad 3:86 m fl från år 2012.  

 



Detaljplan för Längjum 1:14, m.fl. 2022-05-27 

 

Sida 6 

 

Mark och vegetation  

LANDSKAPSBILD 

Planområdet som ligger i ytterkant av Tråvad tätort karaktäriseras dels med 

landsbygd och gles bebyggelse, dels med ett etablerat verksamhetsområde 

med en länsväg som skiljer de två landskapsbilderna isär. Omgivande 

bebyggelse öster om vägen består av gårdar och kyrkomiljö. Väster om vägen 

består främst av tätbebyggd tätortsbebyggelse och verksamheter. 

Landskapsbilden idag är öppen, och befintlig byggrätt, men även planförslaget 

kan förväntas påverka landskapsbilden gällande ett öppet landskap. Utifrån 

denna aspekt anses det vara fördelaktigt att föreslå utbyggnad i anslutning till 

tätort, så att bebyggelsen kan knyta an till redan befintlig bebyggelse.   

 

 

Bild 7: Bilden visar planområdet från norra sidan av fastigheten. Bilden illustrerar hur 
landskapsbilden ser ut sydost om verksamhetsområdet, med verksamhetsområdet 
uppe i högra hörnet. 
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Bild 8: Bilden visar korsningen mellan väg 47 och länsväg 2530. Till vänster om 
länsväg 2530 visas det redan etablerade verksamhetsområdet, och till höger är det 
nya planområdet. 

MARKANVÄNDNING  

Planområdet består främst av brukbar jordbruksmark. Jordbruksmarken har 

inga åkerholmar, synliga röjningsrösen eller stenmurar utan är platt till sin 

karaktär. 

Planförslaget innebär att marken får bebyggas med produktion, lager, 

partihandel och annan jämförlig verksamhet vilket innebär att det kan bli mer 

hårdgjord yta än vad det är idag när området inte är färdigutbyggt.   

Området är flackt och framtida bebyggelse förväntas inte påverka topologin 

märkvärt.  
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Bild 9: Bild visar markanvändningen i området 

Geotekniska förhållanden  

I och med planarbetet har en geoteknisk undersökning upprättats. 

Syftet med undersökningen var att utreda de geotekniska 

förhållandena som finns inom planområdet. Resultatet från 

undersökningen sammanfattas nedan.   

Sammanfattning   

Det undersökta området är ca 150 x 300 m och utgörs av åkermark. 

Markytans nivå varierar mellan ca +86 och ca +88.5. Markytans lutning 

varierar mellan ca 1:30 och ca 1:100.  

Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 10.5 och ca 16 m. Jordlagren 

bedöms under det ca 0.3 m tjocka vegetationsjordlagret från markytan räknat i 

huvudsak utgöras av: 

• fast ytlager 

• lera 

• friktionsjord vilande på berg 
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Det fasta ytlagret utgörs av silt, sand och torrskorpelera och tjockleken 

varierar i huvudsak mellan ca 1.5 och ca 2 m. Vattenkvoten har uppmätts till 

mellan ca 15 och ca 30 %. Silten är mycket tjällyftande och starkt flytbenägen.  

Lera finns till mellan ca 10 och ca 15.5 m djup under markytan. Leran är i 

regel siltig. Vattenkvoten har i huvudsak uppmätts till mellan ca 40 och ca 55 

%. Konflytgränsen har uppmätts till mellan 43 och 54 %.  

Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom vingförsök och CPT-sonderingar 

och på laboratorium genom konförsök. Dessutom har en empirisk 

utvärdering med ledning av utförda CRS-försök utförts. En sammanställning 

av skjuvhållfastheterna redovisas i Bilaga 1:1.  

Sensitiviteten varierar i regel mellan ca 15 och 40. I ett enstaka prov på 4 m 

djup har en sensitivitet på 73 uppmätts. Leran bedöms vara mellan- till 

högsensitiv men inte kvick.  

För att undersöka lerans sättningsegenskaper har kompressionsförsök typ 

CRS utförts. I bilaga 1:2 redovisas lerans konsolideringsförhållanden i punkt 

2. För grundläggning mm, se rubrik Grundläggning.  

Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. Sonderingarna har i 

regel trängt ned mellan ca 0 och ca 1 m.  Bergnivån har inte bestämts. 

Stabilitet, ras och blockutfall   

Då inget ytligt berg och ytliga block förekommer inom eller i 

angränsning till området föreligger ingen risk för blockutfall eller 

liknande.   

Grundläggning 

Jordlagren inom området bedöms i huvudsak utgöras av silt och lera. CRS-

försök och skjuvhållfasthetsbestämningar med CPT indikerar att leran tål viss 

belastning innan sättningar uppkommer, se konsolideringsdiagram för punkt 

2 i bilaga 1:2.  

Byggnader med en total tillskottsbelastning (byggnadslaster och eventuella 

uppfyllnader) av ca 25-30 kPa bedöms kunna grundläggas ytligt med 

kantförstyvad platta på mark om grunden utförs så att mindre 

differenssättningar kan accepteras inom byggnadsläget.  

Följande beaktas/utförs:  
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• Otjänliga massor (exempelvis humushaltiga eller organiska massor) schaktas 

bort och ersätts med friktionsjord av materialtyp 2 eller bättre.  

• Schaktbottenbesiktning utförs.  

• Packning av fyllning utförs enligt tabell CE/3 och/eller CE/4 AMA 20.  

• Grundläggning utförs så att mindre sättningsskillnader på ca 3 - 4 cm kan 

accepteras inom byggnaden. Grunden ska göras styv så att lasterna kan 

omfördelas i konstruktionen.  

• Vid kall väderlek ska schaktbotten tjälskyddas.  

För byggnader som ger en total tillskottsbelastning större än 25-30 kPa eller 

för byggnader som är sättningskänsliga kan kompensationsgrundläggning med 

lättfyllning erfordras eller att grundläggning med spetsbärande pålar utförs.  

Då byggnadernas laster, nivåsättning, fasadmaterial mm bestämts får en 

ytterligare bedömning av de faktiska förutsättningarna för respektive byggnad 

göras. 

Geoteknisk kategori 2 och säkerhetsklass 2 bedöms gälla. Dimensionerande 

värden bestäms med ledning av IEG R7:2008.  I Bilaga 4 anges förslag till 

dimensionerings-parametrar för plattgrundläggning. 

Schaktning   

Vid schakt under grundvattennivån, i samband med nederbörd eller vid riklig 

vattentillrinning kan flackare släntlutning och/eller erosionsskydd erfordras.  

Vid schaktningsarbeten bör speciellt beaktas att jorden delvis är mycket 

flytbenägen. Om arbetena utförs vid kall väderlek bör schaktbotten 

tjälskyddas. 

Stabilitet  

Området är relativt plant, med små nivåskillnader och en lutning på mellan ca 

1:30 och ca 1:100. Släntstabiliteten inom planområdet bedöms som 

tillfredsställande. Den sydvästra plangränsen ligger parallellt med väg 47 och 

stabiliteten mellan vägen och planområdet har kontrollerats i en sektion, 

sektion 1, där nivåskillnaden är som störst. 

Släntstabiliteten bedöms under nuvarande förhållanden vara tillfredsställande 

och den planerade bebyggelsen bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir 

otillfredsställande. 
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Dagvattenhantering  

I och med detaljplanearbetet har en dagvattenutredning tagits fram. 

Utredningens resultat sammanfattas nedan.   

Föreslagen dagvattenhantering 

Men den framtida markanvändningen i form av bebyggelse och täta 

markbeläggningar kommer nästan all nederbörd att rinna av som dagvatten. 

Dagvattenhanteringen ska eftersträva att omhänderta och fördröja vattnet så 

att utflödet till recipienten efterliknar befintliga förhållanden och på ett sätt 

som avlägsnar föroreningar. Dessutom ska förändringar av markens 

vattenbalans och grundvattnets nivå motverkas eftersom de annars ökar 

risken att byggnader och anläggningar drabbas av sättningar. 

Sammanfattningsvis ska dagvatten ifrån byggnaders tak ledas till 

infiltrationsmagasin i byggnadernas närhet. Hårdgjorda markytor föreslås 

avvattnas via diken och/eller ledningar till ett stort gemensamt svackdike som 

anläggs nära planområdets lägsta del, som är längst åt väster. Även utloppen 

från infiltrationsmagasinen ansluts till svackdiket. För att hantera stora 

vattenmängder vid riklig nederbörd ska en säker översvämningszon anordnas 

i anslutning till svackdiket. Svackdiket och översvämningszonen har beräknats 

behöva kunna rymma sammanlagt ca 1 100 m³ dagvatten. 

Infiltrationsmagasin 

Eftersom marken delvis utgörs av lerjord behöver fortsatt infiltration av 

regnvatten tillses för att minska påverkan på fuktbalansen. Uttorkning av 

marken eller sänkning av grundvattnets nivå kan annars bidra till en 

benägenhet för marksättningar. 

Små infiltrationsmagasin bör placeras i närheten av byggnader som uppförs. 

Infiltrationsmagasinen dimensioneras förslagsvis för 10 - 20 mm nederbörd. 

Infiltration sker mer eller mindre trögt och kan knappast tillgodoräknas för att 

bli av med dagvatten vid de tillfällen som är dimensionerande för 

fördröjningsanläggningar. 

När det regnar mycket kommer nästan allt vatten behövas ledas bort men 

eftersom det mesta av allt dagvatten på årsbasis uppstår i små omgångar, 

kommer i längden en betydande del infiltrera. 
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Vatten som rinner av ifrån hårdgjord mark bör ledas genom anpassning av 

markens lutning och föras mot diken, alternativt rörledningar som leder till ett 

svackdike i planområdets sydvästra del. Infiltrationsmagasinen vid 

byggnaderna ansluts också till dikena/ledningarna. Avledning av dagvatten 

ska i möjligaste mån ske i gräsbevuxna diken eftersom föroreningar där kan 

fastna och brytas ner med hjälp av solljus, luftens syre och mikrober i marken. 

Kapaciteten bör motsvara flödet vid i storleksordningen ett 5- eller 10 

årsregn, vilket innebär ca 200 respektive 250 l/s per hektar ansluten markarea. 

Som exempel klarar ett 1 m brett v-format dike med svag lutning ca 120 l/s 

och ett 2 m brett klarar ca 500 l/s. 

Svackdike för hantering vid vanligt förekommande regn 

För att fördröja och rena planområdets dagvatten innan det släpps vidare 

förbi väg 47 föreslås en fördröjningsanläggning i form av ett stort svackdike 

med en omgivande översvämningszon för mer rikliga regn. Uppsamlat 

dagvatten från hela planområdet leds hit. Även dagvatten ifrån en del av väg 

47 samt ifrån 3,5 hektar jordbruksmark utanför planområdet har antagits 

komma att belasta anläggningen. Svackdiket placeras, på grund av 

planområdets topografi och i enlighet med önskemål från Vara kommun, nära 

planområdets sydvästra del (se bild 9). 

 

Bild 9: Möjlig placering och beräknad storlek för fördröjningsanläggningarna.  
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Skyfallshantering 

Byggnader och anläggningar som aldrig får översvämmas ska höjdsättas med 

färdigt golv minst 20 cm över anslutande mark. Hela planområdet lutar mot 

en lågpunkt där dagvattnet ska fördröjas. Omhändertagandet kommer därmed 

att fungera även i skyfallssituationer när diken och ledningar blir 

överbelastade. Markens lutning lokalt kan behöva anpassas så att dagvatten 

från stora hårdgjorda markytor inte koncentreras mot byggnader. 

 

Bild 9: Bilden ovan är ett utdrag från dagvattenutredningen vid händelse av ett 100-

årsregn samt ansamling av vatten i lågpunkter illustrerade med färg.   

Förändringar planförslag   

Detaljplanen avser möjliggöra en utökning av industri och detaljplanen 

reglerar endast kvartersmark. Ny tillkommande bebyggelse avses smälta 

samman med befintlig stads- och landskapsbild. Ändringen innebär att 

jordbruksmark och väg 2530 tas i anspråk till nytt planområde med 

kvartersmark. Planförslaget medger industri och en byggrätt med 60% 

exploateringsgrad. Byggnadshöjd regleras till att omfatta maximalt 8 meter 

och med en totalhöjd på 10 meter. Planen reglerar så att väg 2530 inte får 

stängas av eller tas bort förens en ny väg är på plats. 
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Bild 10: Utsnitt på plankartan och förslag till reglering 

 

Planförslaget innehåller följande planbestämmelser: 

Användningsbestämmelse för kvartersmark  

- J (industri) – tillämpas för att möjliggöra för produktion, lager, 

partihandel och annan jämförlig verksamhet. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  

- Prickmark (mark som inte får förses med byggnad) – tillämpas 

för att begränsa markens utnyttjande för att bebyggelsen ska kunna 

utvecklas på ett lämpligt sätt.   

- Byggnadshöjd – tillämpas för att reglera bebyggelsens 

höjdförhållande. Inom planområdet är det möjligt att bygga upp till 

8,0 m i byggnadshöjd. 
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- Totalhöjd – tillämpas för att reglera byggnadsverkets hela höjd 

inklusive exempelvis skorstenar och master. Inom planområdet är det 

möjligt att bygga upp till 10,0 m i totalhöjd.   

- Exploateringsgrad – tillämpas för att reglera bebyggelsen 

största omfattning. Inom planområdet är det möjligt att 

exploatera 60% av fastighetsytan.  

- Placering (p1) – beroende på framtida fastighetsreglering 

regleras avståndet mellan fastigheter genom p1 – Byggnad ska 

placeras minst 6,0 meter från fastighetsgräns.   

- n1 – fördröjningsmagasin ska anläggas, omfattande 200-250 

l/s dagvatten per hektar ansluten markarea. 

- m1 - damm eller översvämningsyta ska anläggas, omfattande 1100 m3. 

- a1 – Bygglov får inte ges för nybyggnad, tillbyggnad eller 

ombyggnad förrän trafikverkets väg 2530 omlokaliserats, för 

att säkerställa att området inte övertas förrän ny väg är 

färdigställd. 

 

 

Bild 11: Fasadritning på föreslagen bebyggelse.  
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Kulturmiljö och fornlämningar  

Inga kända fornlämningar finns inom utredningsområdet. Runt om finns 

dock några registrerade lämningar. Tråvads kyrka ligger ca 200 m väster om 

utredningsområdet och där har en liljesten påträffats. Ytterligare registrerade 

lämningar utgörs av en fyndplats bestående av en skära eller bryne av 

sandsten, en stensättning, fossil åker samt ett vägmärke. Norr om Tråvads 

samhälle finns också ett gravfält. 

I samband med utredningen drogs ett flertal sökschakt inom det aktuella 

området. Inget av antikvariskt intresse påträffades. 

Trafik  

GATUNÄT 

Planförslaget innebär att intilliggande företag, Prido AB, kan vidareetableras 

och således kan trafikflödena till och från området förväntas förändras. Likväl 

innebär planförslaget att om väg 2530 omlokaliseras kan ytan som denna väg 

upptar idag komma att bebyggas i verksamhetssyfte. Således kan även 

trafikflöden till och från Tråvad tätort komma att förändras.  

Avseende väg 2530 har kommunen och Trafikverket intentionen att 

omlokalisera denna längre sydost om nuvarande lokalisering. Detta utifrån att 

nuvarande fyrvägskorsning är olycksdrabbad i sin nuvarande utformning. För 

närvarande finns ingen färdig vägplan för exakt lokalisering eller utformning 

av den nya vägsträckningen. Då det är okänt när vägen kommer att flyttas har 

plankartans utformning anpassats genom att nuvarande vägsträckning kan 

vara kvar till dess att den flyttats och att den därefter kan tas i anspråk för 

byggnation i verksamhetssyfte, vilket säkerställs genom reglering på plankarta.  

Idag har verksamheten ett uppskattat flöde av cirka 10 lastbilstransporter till 

och från området dagligen. Prido AB har i dagsläget cirka 70 anställda. Viss 

andel av personalen samåker till och från arbetet. Utifrån uppgifter av Prido 

AB parkerar cirka 55 bilar en normal arbetsdag. Således åker cirka 78% av 

antalet anställda personbil till och från jobbet dagligen.  

Per dygn motsvarar verksamhetens trafikflöde cirka 10 lastbilar och 55 

persontransporter. Det innebär totala trafikflöden till och från området á 130 

fordonsrörelse. Nedan illustrerad en bild på intilliggande vägars årsdygnstrafik 
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(ÅDT). Utifrån angivna ÅDT för berörda vägar utgör dagens trafik till och 

från Prido AB en procentuell andel á 16% av trafiken vid väg 2530, 3-4% av 

trafiken vid väg 47.  

 

 

Bild 12: Ovan illustreras intilliggande vägar vars årsdygnstrafik (ÅDT) kan förväntas 
förändras i och med planförslaget. Rödmarkerat område illustrerar planområdet.  
 

Vid en framtida expansion och vidareutveckling av verksamheten Prido AB 

inom Längjum 1:14 anges att trafikflödena kan utökas till att omfatta 

ytterligare ca 30 personbilstransporter samt ca 5 lastbilstransporter till och 

från planområdet.  

I Trafikverkets ”RAPPORT, prognos för persontrafiken 2040, Trafikverket 

Basprognoser 2020-06-15” förväntas det generella trafikflödet i landet och 

även i Vara kommun öka till år 2040. I rapporten förväntas en generell 

trafikökning med 1,1% per år. För omkringliggande vägar innebär det en 

maximal ökning till ca 818 transporter vid väg 2530 och ca 3368-4409 

transporter vid väg 47 per dag inom en femårsperiod (en ökning om 43 

fordonsrörelser vid väg 2530 och mellan 179-234 vid väg 47). Planförslagets 

utökade fordonsrörelser kan anses vara en naturlig del av den ökningen.  

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK  

Idag finns det ingen gång- och cykelväg som leder ut till planområdet.  
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KOLLEKTIVTRAFIK  

Närmaste busshållplats finns lokaliserat vid Köpmansgatan, cirka 250 meter 

från planområdet. Vid busshållplatsen stannar buss 159 som går mellan Vara 

och Kvänum.  

PARKERINGAR  

Planförslaget innebär ingen förändring i ansvaret att lösa parkeringar. 

Parkeringar ska lösas inom den egna fastigheten.  

Tillgänglighet 

I 2kap 3 och 6 §§ PBL samt 8kap. 1 och 2 §§ finns det bestämmelser gällande 

tillgängligheten. Däribland att planläggningen ska främja från en social 

synpunkt en god livsmiljö som är tillgänglig och kan nyttjas av alla 

samhällsgrupper. Det anges även att en byggnad generellt ska vara lämpligt 

utformad till sitt ändamål och vara tillgänglig och användbar för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

Undantaget för dessa utformnings- och egenskapskrav som angetts ovan 

specificeras i PBL 8kap 6§ gäller bl.a. arbetslokaler om kraven är obefogade 

med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för, eller för 

fritidshus med högst två bostäder, eller tillgängligheten till ett en- eller 

tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla 

kraven.  

Tekniska frågor  

TEKNISK FÖRSÖRJNING  

Den planerade fastigheten inom planområdet förväntas kunna anslutas till 

befintligt elnät.   

VATTEN OCH AVLOPP  

Fastigheten ligger i anslutning till det kommunala dricks- och spillvattennätet. 

Fastigheten har en befintlig servis.   
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Hälsa och säkerhet  

BULLER/TRAFIKSTÖRNINGAR 

Planområdet är idag lokaliserat i direkt anslutning till ett verksamhets- och 

industriområde i Tråvad tätort. Planförslaget innebär en vidareetablering av 

företaget Prido AB i Tråvad. Således kommer en likartad verksamhet att 

uppkomma inom planområdet som idag bedrivs inom fastigheten Tråvad 

3:105. Därigenom antas bullervärden för nuvarande verksamhet bli likartade 

inom planområdet.  

Ökande mängder trafik riskerar ge något ökade mängder buller i nära 

anslutning till planområdet. Dock ligger planområdet i anslutning till 

befintliga verksamheter och skapar förutsättningar för att underlätta 

utbyggnad av infrastruktur och samhällsservice.  

Under år 2003 genomfördes en mätning av bullereimmission till bostäder från 

Prido ABs anläggning för tillverkning av industriportar. Vid mätningen 

uppmättes inget buller högre än 50 dBA dagtid.  

Då nuvarande verksamhet efterlever de krav som ställs för bullerimmissioner 

till närliggande bostäder, och planförslaget medger för en likartad verksamhet, 

antas framtida verksamhet inom Längjum 1:14 uppfylla bullerkraven. 

FÖRORENINGAR  

Inga potentiellt förorenade områden finns inom planområdet.  

Utifrån EBH-registret förekommer riskklassad verksamhet på 

grannfastigheten Tråvad 3:105. Den riskklassade verksamheten består av 

verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel, detta bedöms dock inte 

påverka föreslagen detaljplan då markområdet är tydligt avgränsat genom 

2530. 

Om föroreningar upptäcks vid markarbete ska anmälan ske direkt till 

kommunens miljö- och byggnadsnämnd. 

FARLIGT GODS 

Väg 47 är idag en rekommenderad primär väg för farligt gods.  

Enligt länsstyrelsernas (Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län) 

rapport Riskhantering i detaljplaneprocessen framförs riskpolicyn som innebär att 
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riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150m 

avstånd från farligt godsled.  

 

Bild 13: Skärmdump från länsstyrelsernas rapport ”Riskhantering i 
detaljplanerprocessen” som visar zonindelning för riskpolicyns 
riskhanteringsavstånd.  
 

Bilden visar en vägledning i hur markanvändning, avstånd och riskhantering 

bör beaktas i detaljplanprocessen.  

Planförslaget medger en bebyggelse för markanvändning:   

• J – Industri 

 

Enligt planförslaget förslag till markanvändning i förhållande till 

länsstyrelsens rapport om riskhantering anges föreslagen 

markanvändning kunna ingå i zon B. Med detta menas att ca 75 

meter från trafikled med farligt gods kan bebyggelse uppkomma 

utan att vidare riskåtgärder behöver vidtas. Planförslaget har utgått 

från att det ska finnas god marginal och planerar för prickmark i 

området närmast väg 47.  

Med hänsyn till de förutsättningar som framförts kan kommunen 

göra bedömningen att markanvändningen är lämplig ur riskhänsyn.   
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BRAND OCH UTRYMMNINGSSÄKERHET  

I planområdet är det av stor vikt att möjliggöra för att utryckningsfordon kan 

ta sig fram vid olyckor. I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5 anges riktlinjer 

för att öka framkomligheten för räddningstjänstens större utryckningsfordon. 

Räddningsväg och uppställningsplats bör utformas vad avser exempelvis fri 

höjd, marklutning, bredd, svängradie och bärighet.  

Avståndet mellan räddningsfordons uppställningsplats och byggandens 

angreppspunkt bör understiga 50 meter. Minsta körbanebredd bör vara minst 

3 meter och i kurvor en radie på 7 meter, med hinderfritt sidoområdet före, 

genom och efter kurvan.  

När det gäller fönsterutrymning i högre bebyggelse har Räddningstjänsten 

Skaraborg endast förmåga att hjälpa till med utrymning från fönster om 

öppningens underkant ligger högst 12 meter över marknivån. Bebyggelse 

högre en 12 meter bör därför projekteras enligt BBR så att utrymning kan ske 

utan räddningstjänsten hjälp, exempelvis genom trapphus (Tr2).  

ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Byggnader och anläggningar som aldrig får översvämmas ska höjdsättas med 

färdigt golv minst 20 cm över anslutande mark. Hela planområdet lutar mot 

en lågpunkt där dagvattnet ska fördröjas. Omhändertagandet kommer därmed 

att fungera även i skyfallssituationer när diken och ledningar blir 

överbelastade. Markens lutning lokalt kan behöva anpassas så att dagvatten 

från stora hårdgjorda markytor inte koncentreras mot byggnader. 

Miljöbedömning och konsekvenser  

Undersökning  

När kommunen upprättar eller ändrar i en detaljplan eller ett program ska 

kommunen pröva planförslaget, genom ett undersökningssamråd, om det 

kommer leda till en betydande miljöpåverkan och således om en 

miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas eller ej. Syftet med att undersöka 

planförslaget inverkan på miljön är att främja en hållbar stadsutveckling.  

Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen genomfört ett 

undersökningssamråd under April 2022. Undersökningssamrådet har utgått 
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från Miljöbalken 6 kap kriterier, och bedömer att planförslaget inte innebär 

någon betydande miljöpåverkan.  

Det bör därför inte krävas en miljöbedömning genom en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

Konsekvenser 

NOLLALTERNATIV 

Enligt Miljöbalkens (MB) tredje kapitel ska mark- och vattenområden 

användas för de ändamål som är mest lämpliga med hänsyn till beskaffenhet, 

läge samt behov. Marken som omfattas av planområdet om cirka 3,4 hektar är 

karterad som brukningsvärd jordbruksmark. Jordbruksmark är enligt kapitel 

3, 4 § MB av nationell betydelse och får endast tas i anspråk om det behövs 

för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 

mark tas i anspråk med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 

behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän 

synpunkt god hushållning. Befintlig verksamhet för Prido inklusive 

produktion återfinns på grannfastigheten Tråvad 3:105 och utökning av 

verksamheten anses endast kunna ske på fastigheten Längjum 1:14 genom 

denna detaljplaneläggning. Övrig mark i nära anslutning till den befintliga 

verksamheten omfattas också av brukningsvärd jordbruksmark, men dessa 

skiften är större och bedöms kunna inneha en större möjlighet till 

jordbruksproduktion än den del av fastigheten Längjum 1:14 som omfattas av 

det tilltänkta planområdet. En flytt av verksamheten bedöms ej som lämplig 

ur vare sig ekonomiska, miljömässiga eller socialt hållbara aspekter. Om 

verksamheten inte får förutsättningar att växa finns en stor sannolikhet att 

produktionen flyttas eller att verksamheten bedrivs på två olika platser, vilket 

bedöms ge ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser för tätorten 

Tråvad. 

Miljökvalitetsnormer  

Planförslaget anses inte beröra gällande miljökvalitetsnormer eller ha inverkan 

på miljöproblem som kan uppstå genom luftkvalitet, omgivningsbuller, 

vattenkvalitet eller fisk- och musselvatten.  
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Genomförande av detaljplan  

Organisatoriska frågor 

PLANPROCESSEN 

Planarbetet bedrivs genom ett standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900), vilket innebär att planförslaget först 

sänds ut på samråd med berörda sakägare, myndigheter och andra 

intressenter. En samrådsredogörelse skrivs utifrån de inkomna 

synpunkterna, där kommunen bemöter dessa genom kommentarer 

och eventuella åtgärder beskrivs. Planförslaget ställs därefter ut för 

granskning i minst två veckor och berörda har möjlighet att ta del av 

eventuella förändringar samt lämna nya synpunkter. Därefter görs 

ett granskningsutlåtande där nyinkomna synpunkter möts. 

Planförslaget kommer slutligen att tas upp för beslut om antagande i 

miljö- och byggnadsnämnden. Efter antagande vinner planen laga 

kraft efter tre veckor.   

 

Tidsplan 

Steg i detaljplaneprocessen för 

utökat förfarande 

Planerade tidpunkter 

för planen 

Planbesked i MBN 2021-03-12 (MBN §43) 

Upprättande av planförslag 2011-2022 

Samråd  2022-juni 

Granskning  2022 

Antagande  2022 

Laga kraft 2022 
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GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden för detaljplanen är fem år och räknas från den dag då 

beslutet om antagande vinner laga kraft.   

Fastighetsrättsliga frågor 

FASTIGHETSÄGARE & HUVUDMANNASKAP 

Fastigheten Längjum 1:14 ägs idag av en privat fastighetsägare. 

Fastighetsägare ansvarar för genomförandet inom kvartersmark.  

SERVITUT & LEDNINGSRÄTT  

Planförslaget berör inga servitut eller ledningsrätter, således innebär 

planförslaget ingen förändring av servitutsrätt eller ledningsrätt inom 

planområdet.  

FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING  

Marken omfattas i dagsläget inte utav detaljplan och i samband med att 

detaljplanen vinner laga kraft kan fastighetsreglering ske enligt plankartans 

förslag. Fastighetsreglering bekostas av planbeställare.  

Planförslaget möjliggör för att hela planområdet kan användas som 

kvartersmark för industri. Detaljplanen reglerar att 60% av fastigheten får 

bebyggas med en maximal byggnadshöjd om 8,0 meter samt en högsta 

totalhöjd om 10,0 meter. Detaljplanen begränsas då prickmark är reglerad på 

plankarta och ny bebyggelse får inte uppföras i fastighetsgräns mot nord, ost 

och syd. Detaljplanen reglerar även hantering av dagvatten på plankarta samt 

placering av ny bebyggelse. 
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I planförslaget finns en administrativ planbestämmelse för ändrad lovplikt A1 

– Bygglov får inte ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad förrän trafikverkets väg 

2530 omlokaliserats, för att säkerställa att området inte övertas förrän ny väg är 

färdigställd. När arbetet med ny länsväg genomförts så övergår befintlig väg 

2530 till planbeställare som blir ny fastighetsägare av planområdet.  

Bild 14: Principskiss för fastighetskonsekvenser inom planområdet.  

Som illustrationen ovan visar så är röd markering den befintliga länsvägen 

som övertas av fastighetsägare som en del av kvartersmarken. Grön 

markering är en ungefärlig bild av var ny väg kommer att placeras. 

BYGGLOV  

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  

Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Plankostnader regleras enligt tecknat planavtal. Därför tas ingen planavgift ut 

i samband med bygglov. Kostnaderna för fastighetsreglering bekostas av 

fastighetsägaren.   
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ÖVRIGA KOSTNADER OCH FINANSIERING 

I samband med att planförslaget genomförs, fastighetsregleras området så att 

länsväg 2530 omfattas av kvartersmark. De ansvarar då för en eventuell 

bortkoppling av väg. 

 

 

Ewelina Ursin Masterdalshei, planarkitekt 

 


